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PRODUKCJA

WARTOŚć HODOWLANA DLA CECH PRODUKCYJNYCH 2018/2, powt. 99% córek 3700

mleko (kg) białko (kg) tłuszcz (kg) białko % tłuszcz %
wydajność 
mleczna 

(MW)

537 22 32 0,03 0,08 117
CECHY FUNKCJONALNE

szybkość doju komórki
somatyczne

wytrwałość
laktacji

długość
użytkowania

łatwość
wycieleń

108 105 92 97 113

płodność witalność wydajność 
mięsna (FW)

funkcjonalność
(FiT)

88 106 80 95

PRODUKCJA

WARTOŚć HODOWLANA DLA CECH PRODUKCYJNYCH 2018/2, powt. 98 córek 643, obór 71

mleko (lbs) białko (lbs) tłuszcz (lbs) białko % tłuszcz % PTAT

982 33 38 -0,01 -0,04 1,1

FUNKCJONALNOŚć

zawartość
kom. som. długowieczność płodność córek łatwość

wycieleń

3,02 1,3 -4,3 -
NM$ FM$ CM$

276 264 281

WARTOŚCI HODOWLANE DLA CECH POKROJOWYCH 2018/2, córek 479 / obór 43

                        -2       -1       0       1       2

wysokość w krzyżu -1,70

kaliber 0,20

głębokość tułowia 0,00

typ mleczny 0,80

ustawienie zadu -0,30

szerokość klatki piersiowej -0,40

postawa nóg tylnych widok z boku 0,30

kąt racicy 0,50

zawieszenie przednie wymienia 1,00

zawieszenie tylne wymienia 0,80

szerokość tylna wymienia 0,60

więzadło środkowe wymienia 0,40

położenie wymienia 1,30

ustawienie strzyków przednie 1,30

długość strzyków -0,90

RASA JERSEy
ur. 07.08.2011
Hodowca: import z USA

US67288107
TEE TIME

RASA bRowN SwISS
ur. 23.06.2008
Hodowca: import z Niemiec

DE941920045
HEGALL

HUSJET x GENERAL LEGAL x LEMVIG ABE

WARTOŚCI HODOWLANE DLA CECH POKROJOWYCH 2018/2, córek 0 / obór 0

                                       80    90 100     110     120

umięśnienie słabe 81 pełne
wysokość w krzyżu niska 91 wysoka
szer. klatki piersiowej wąska 84 szerokoa
głęb. klatki piersiowej płytka 99 głębka
linia grzbietu łęgowata 92 karpiowata
długość zadu krótki 84 długi
szerokość zadu wąski 88 szeroki
ustawienie zadu równy 99 opadający
położ. stawu biodrowego tylne 101 przednie
staw skokowy spionowany 101 szablasty
konstytucja stawu 
skokowego limfatyczny 114 suchy

pęcina miękka 103 spionowany

racice płaskie 96 strome
długość przedniego  
zaw. wymienia krótkie 110 długie

szerokość wymienia wąskie 112 szerokie
zawieszenie tylne 
wymienia niskie 114 wysokie

więzadło środkowe słabe 107 mocne
głębokość wymienia niskie 94 wysokie
zawieszenie przednie 
wymienia luźne 93 mocne

wyrównanie wymienia piętrow 95 pochylone
długość strzyków krótkie 98 długie
grubość strzyków cienkie 93 grube
położ. strzyków przednich zewnętrzne 108 wewnętrzne

położ. strzyków tylnych zewnętrzne 110 wewnętrzne

ustawienie strzyków tylnych na zewn. 107 do wewn.
czystość wymienia przystrzyki 85 czyste


